
Otázky – Test – PVP  

Primárna prevencia v starostlivosti o deti a mládež  

 

1. Odbor hygieny detí a mládeže sa zaoberá: 

2. Sledovanie rastu a vývoja detí a mládeže slúži: 

3. Ochrana a podpora zdravia školských detí spočíva : 

4. Medzi protiepidemické opatrenia  v detskom kolektívnom zariadení patrí: 

5. Hygienické požiadavky na detské kolektívne zariadenia sú zamerané na: 

6. Obdobie detského veku od  1 do 3 rokov sa označuje ako: 

7. Obdobie detského veku od 3 do 6 rokov sa  označuje ako: 

8. Biologický vek sa určuje ako: 

9. Zubný vek sa určuje: 

10. Rastový proces detí a mládeže je: 

11. Sekulárny trend pri hodnotení rastu je: 

12. Súčasťou primárnej prevencie v starostlivosti o zdravie detí je: 

13. Pozitívne ukazovatele zdravia detí sú: 

14. Zdravotné riziká z vody predstavujú: 

15. Črevné nákazy vyvoláva: 

16. Methemoglobinémia vzniká: 

17. Pri požiadavkách na tepelno-vlhkostnú mikroklímu zohľadňujeme : 

18. Pasívne fajčenie : 

19. Do stratégie prevencie pasívneho fajčenia patria : 
 

20. Alimentárna methemoglobinémia vzniká: 
 

21. Alimentárna methemoglobinémia sa vyskytuje u: 
 

22. Fajčenie: 
 

23. Ľavorukí žiaci by mali sedieť v triede: 
 

24. Cieľom Európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí je:   
    

25. Účinok hluku na ľudský organizmus závisí od: 
 



26. Vplyv hluku na detský organizmus sa prejavuje: 

27. Odbery vzoriek vody sa robia: 

28. Povinnosť vyšetrenia vody na kúpanie je: 

29. Odporúčaný spôsob vetrania v telovýchovných zariadeniach (telocvične,  šatne): 
 
30. Hygienické požiadavky na zotavovacie akcie pre deti a mládež sú zamerané na: 
 
31. Hygienické požiadavky na pieskoviská 
 
32. Za situácie smogu sa odporúča: 
 
33. Zvýšené koncentrácie SO2 (nad 150 µg/m3) vo vonkajšom ovzduší spôsobujú: 
 
34. Škodlivý účinok prachu v ovzduší: 
 
35. Čistotu ovzdušia v miestnostiach zabezpečujeme: 
 
36. Na ochranu verejných zdrojov podzemnej vody: 

37. K zásadám správneho stravovania školských detí a mládeže patrí: 

38. Medzi chyby vo výžive dojčiat patrí:  

39. Na posúdenie telesnej proporcionality sa u detí využíva: 

40. Z hľadiska ochrany zdravia a prevencie obezity detí a mládeže je dôležité: 

41. Prevencia chybného držania tela u školských detí vyžaduje: 

42. Výživový stav detí a mládeže sa hodnotí podľa: 
 

43. Pri hygienickej skladbe rozvrhu hodín je potrebné zohľadňovať: 
 

44. Pri organizácii práce a odpočinku detí a mládeže v škole je potrebné venovať 
pozornosť: 

 
45. V prevencii nadmernej psychickej záťaže detí a mládeže je potrebné: 

 
46. Vonkajšie prostredie kolektívnych zariadení pre deti a mládež sa posudzuje z hľadiska: 

 
47. Hygienické požiadavky a zásady vo výchovnej práci v predškolskom veku: 

 
48. Znižovanie stresu spočíva: 

 
49. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia v detskom veku patria:  

 
50. Ochrana zdravia mladistvých pri práci spočíva: 

 
 
 


